
Protokół Nr IV/11
IV sesji Rady Miasta Zgierza

z dnia 28 grudnia 2010 r. 

pod  przewodnictwem  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Zgierza  JAROSŁAWA 
KOMOROWSKIEGO. 

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, trwała od godz. 9.00 do godz. 15.00.

Tabela obecności:

Ustawowa liczba radnych      - 23
Stan faktyczny radnych      - 23
Radni obecni             - 22
Radni nieobecni                                   -  1

Listy obecności stanowią załączniki od 1a do 1d.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Uwagi do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
5. Zapytania mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2011 r.,
b) delegowania trzech przedstawicieli Rady Miasta Zgierza do składu Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej,
c) zatwierdzenia  planu  potrzeb  w  zakresie  wykonywania  prac  społecznie  użytecznych
w Gminie Miasto Zgierz na rok 2011,
d) zmiany budżetu  i  zmian  w budżecie  miasta  Zgierza  na  rok  2010 w zakresie  zadań 
własnych,
e) ustalenia  wykazu  niezrealizowanych  kwot  wydatków  zamieszczonych  w  budżecie 
miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010. 

7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami. 
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad sesji.        

Pkt 1

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza J. KOMOROWSKI otworzył IV sesję Rady Miasta Zgierza. 
Na podstawie listy obecności stwierdził quorum, a tym samym prawomocność obrad. Na wstępie 
przywitał radnych, Prezydenta Miasta Zgierza I. Wieczorek oraz Zastępcę Prezydenta B. Kapustę, 
naczelników  i  innych  pracowników  Urzędu,  przedstawicieli  jednostek  pomocniczych,  media, 
mieszkańców i wszystkich przybyłych na sesję. 
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Pkt 2

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI  wyjaśnił, iż na podstawie § 51 ust. 3 załącznika Nr 5
do Statutu Miasta Zgierza, wiceprzewodniczący Rady Miasta Zgierza nie wchodzą w skład Komisji 
Rewizyjnej. W związku z powyższym radny Zdzisław Sobczak jako Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Zgierza nie może być członkiem Komisji  Rewizyjnej RMZ. Zmiana uchwały w sprawie 
ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Zgierza wynika ponadto ze zgłoszonych 
przez  radnych  propozycji  zmian  w  składach  poszczególnych  komisji.  Natomiast  zgodnie
ze  Statutem  miasta  Zgierza  liczbę  członków  komisji  RMZ  zatwierdza  Rada  Miasta  Zgierza.
W związku z tym, zaproponował, by do porządku obrad wprowadzić następujące projekty uchwał:

w pkt 6 ppkt f) w sprawie zmiany uchwały Nr III/5/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 14 grudnia 2010 
r. w sprawie ustalenia liczby członków komisji Rady Miasta Zgierza,

Głosowano: za-19, przeciw-0, wstrzym-2.

oraz w pkt 6 ppkt g) w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 14 grudnia  
2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Zgierza,

Głosowano: za-22, przeciw-0, wstrzym.-0.

W  imieniu  Prezydenta  Miasta  Zgierza,  Zastępca  Prezydenta  B.  KAPUSTA  zaproponowała,
by do porządku obrad wprowadzić projekt uchwały:

w  pkt  6  ppkt  h)  w  sprawie  przejęcia  przez  Gminę  Miasto  Zgierz  zadań  Powiatu  Zgierskiego
z  zakresu  zarządu  drogami  powiatowymi  w  granicach  administracyjnych  miasta  Zgierza  oraz 
udzielenia  dotacji  przez  Powiat  Zgierski  dla  Gminy Miasto Zgierz  w celu  realizacji  przejętych 
zadań,

Głosowano: za-22, przeciw-0, wstrzym-0.

Radna B. ŚWIĄTCZAK zaproponowała, by do porządku obrad wprowadzić projekt uchwały:

w pkt 6 ppkt i)  w sprawie negatywnego stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego dokonania 
zmiany  w  „Planie  działania  systemu  Państwowe  Ratownictwo  Medyczne  dla  Województwa 
Łódzkiego na lata 2009- 2011”

Głosowano: za-22, przeciw-0, wstrzym-0.

Porządek obrad po zmianach:

1. Otwarcie sesji.
2. Uwagi do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
5. Zapytania mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2011 r.,
b) delegowania trzech przedstawicieli Rady Miasta Zgierza do składu Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej,
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c) zatwierdzenia  planu  potrzeb  w  zakresie  wykonywania  prac  społecznie  użytecznych
w Gminie Miasto Zgierz na rok 2011,
d) zmiany budżetu  i  zmian  w budżecie  miasta  Zgierza  na  rok  2010 w zakresie  zadań 
własnych,
e) ustalenia  wykazu  niezrealizowanych  kwot  wydatków  zamieszczonych  w  budżecie 
miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.,
f) zmiany uchwały Nr III/5/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie 
ustalenia liczby członków komisji Rady Miasta Zgierza,
g) zmiany uchwały Nr III/6/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie 
ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Zgierza,
h) przejęcia  przez  Gminę  Miasto  Zgierz  zadań  Powiatu  Zgierskiego z  zakresu  zarządu 
drogami  powiatowymi  w  granicach  administracyjnych  miasta  Zgierza  oraz  udzielenia 
dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasto Zgierz w celu realizacji przejętych zadań,
i) negatywnego stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego dokonania zmiany w „Planie 
działania  systemu  Państwowe  Ratownictwo  Medyczne  dla  Województwa  Łódzkiego
na lata 2009- 2011”.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami. 
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
9. Informacja na temat taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Zgierza

i  gminy  Zgierz  oraz  zbiorowego  odprowadzania  ścieków  na  terenie  miasta  Zgierza
od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku

10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad sesji.        

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  poddał  pod  głosowanie  zmieniony  porządek  obrad. 
Głosowano: za - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 0.

Pkt 3

W związku  z  brakiem uwag  dot  protokołu  Nr  III/10,  z  III  sesji  Rady Miasta  Zgierza,  z  dnia
14 grudnia br.,  Przewodniczący RMZ J. KOMOROSKI poddał jego przyjęcie pod głosowanie:

                         Protokół Nr III/10  -  głosowano: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0.

Pkt 4

Radny A. FRACH zgłosił interpelację – zapytanie do Prezydenta Miasta Zgierza,  które stanowi 
załącznik  nr  2  do  niniejszego  protokołu.  Zapytanie  dot.  egzekwowania  przez  Straż  Miejską 
obowiązku odśnieżania chodników.

Pkt 5

Mieszkaniec  J.  GÓRAL  skierował  do  Prezydenta  Miasta  Zgierza  zapytanie  –  które  stanowi 
załącznik  nr  3  do  niniejszego  protokołu.  Poprosił  o  wyjaśnienie,  co  stanie  się  z  Naczelnikiem 
Wydziału  Infrastruktury  A.  Juszczykiem,  który  wg  mieszkańca  dopuścił  się  m.  in.  oszustwa,
co dyskwalifikuje Go jako urzędnika Urzędu Miasta Zgierza. Wg p. Górala, naczelnik:

● łamał  Kodeks  Postępowania  Administracyjnego  nie  odpowiadając  na  pisma  wcale
lub z wielomiesięcznym opóźnieniem,

● zorientowawszy  się,  że  może  przegrać  sprawę  –  spór  w  Wojewódzkim  Sądzie 
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Administracyjnym – przesłał  do sądu nieprawdziwe informacje, dot. faktów, które nigdy 
później nie miały miejsca,

● użył  również  presji  na  pracownika  pokrewnej  instytucji,  który przez  to,  nie  odpowiadał
na pismo mieszkańca przez okres półtora roku,

● kiedy Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł na rzecz obywatela, urzędnik UMZ przez 
pół roku po uprawomocnieniu się wyroku nie poddał się zaleceniom sądu,

● nie udostępnił również całości akt sprawy sądowej.
Mieszkaniec J. Góral zwrócił się do Prezydenta Miasta Zgierza I. Wieczorek - wyraził nadzieję,
że zgodnie z hasłem wyborczym: Wieczorek będzie dla Zgierzan, a nie dla urzędników.

Mieszkaniec  H.  OGRODOWCZYK  porusza  temat  zbytecznego,  jego  zdaniem,  stanowiska 
Rzecznika Prasowego UMZ, które obowiązki może pełnić Sekretarz Miasta. Pyta również, co jest 
przyczyną tak gwałtownych podwyżek stawek za wodę i ścieki? Mówi także o zadłużeniu miasta
i spółek z jego udziałem – prosi o podanie kwot do publicznej wiadomości. Proponuje, by miasto 
pozyskało środki z UE na wybudowanie nowoczesnej biblioteki zlokalizowanej w centrum miasta, 
w okolicach Placu Kilińskiego.

Przewodniczący  RMZ J.  KOMOROWSKI ogłosił  przerwę w obradach,  na  zwołanie  posiedzeń 
komisji merytorycznych w sprawie zaopiniowania projektów uchwał wprowadzonych na sesji.

Po przerwie, po stwierdzeniu quorum, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI wznowił obrady 
sesji. Przywitał przybyłego na salę obrad, posła A. Dunina. Następnie przeszedł do procedowania 
kolejnego punktu porządku obrad. 

Pkt 6.

Podjęcie uchwał w sprawach:

Pkt 6 a).

uchwalenia  planu  pracy  Rady  Miasta  Zgierza  na  I  półrocze  2011  r.  - projekt  uchwały 
przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI. 

Komisja  Statutowo-Prawna  RMZ  zgłosiła  uwagi  do  powyższego  projektu  uchwały.  Komisja 
zaproponowała w załączniku do projektu uchwały:
- w miesiącu lutym po wyrazach „MPGM” wyraz „sp.” rozpocząć z dużej litery,
- w miesiącu lutym temat zakończyć znakami „).”,
- w miesiącu maju w kolumnie tematyka po wyrazach „półrocze 2011” dodać „r”.
Ponadto Komisja zwróciła uwagę, iż brak jest w miesiącu styczniu i czerwcu podanych terminów 
przygotowania materiałów przy tematach oznaczonych nr 2.

Uwagi Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zostały przyjęte w formie autopoprawki. 

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
W wyniku głosowania: za – 22, przeciw - 0, wstrzym. - 0, 
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr IV/12/2010 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 
Miasta Zgierza na I półrocze 2011 r.
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Pkt 6 b)

delegowania  trzech  przedstawicieli  Rady  Miasta  Zgierza  do  składu  Społecznej  Komisji 
Mieszkaniowej -  projekt uchwały przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI. 

Do składu komisji zaproponowano następujące osoby:
- radna Elżbieta Krzewina, 
- rady Tomasz Kupis,  
- przewodniczący RMZ J. Komorowski.
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie,.

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  poddał  pod  głosowanie,  za  wpisaniem  do  projektu 
uchwały  zgłoszonych  kandydatur.  Skład  Komisji  został  przyjęty  w  głosowaniu:  za  -  22,
przeciw - 0 , wstrzym. - 0.

Komisja  Statutowo-Prawna  RMZ  zgłosiła  uwagi  do  powyższego  projektu  uchwały.  Komisja 
zaproponowała:
- w tytule uchwały usnąć znajdującą się na końcu kropkę,
- w wierszu 7 podstawy prawnej po wyrazach „pkt” usunąć kropkę,
- w wierszu 8 podstawy prawnej wyraz „kodeksu” rozpocząć z wielkiej litery,
- w wierszu 9 podstawy prawnej usunąć wyrazy „Nr 94, poz. 657,”,
- w wierszu 10 podstawy prawnej po wyrazach „pkt” usunąć kropkę,
- w wierszu 11 podstawy prawnej wyraz „mieszklanych” zastąpić wyrazem „mieszkalnych”,
- wyrazy „uchwala, co następuje:” usunąć z podstawy prawnej i wpisać je po podstawie prawnej 
jako śródtytuł.

Uwagi Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zostały przyjęte w formie autopoprawki. 

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
W wyniku głosowania: za - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  IV/13/2010  w  sprawie  delegowania  trzech 
przedstawicieli Rady Miasta Zgierza do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Pkt 6 c)

zatwierdzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie 
Miasto Zgierz na rok 2011 - projekt uchwały przedstawił Sekretarz Miasta Zgierza W. GORZAK.

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 4).

Komisja  Statutowo-Prawna  RMZ  zgłosiła  uwagi  do  powyższego  projektu  uchwały.  Komisja 
zaproponowała:
- w wierszu 11 podstawy prawnej po wyrazach „poz.  531” dodać przecinek i  wyrazy „Nr 238,
poz. 1578, Nr 239, poz. 1593”.
- w załączniku do projektu uchwały w rodzaju prac dla Szkoły Podstawowej Nr 11 brak jest liczby 
osób.

Uwagi Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zostały przyjęte w formie autopoprawki. 

5



Z uwagi  na  potrzebę  uzupełnienia  luki  w  tabeli  dot.  liczby  osób  zatrudnionych  w SP  Nr  11, 
procedowanie w. w. projektu przełożono na koniec.

Pkt 6 d)

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych -  
projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta D. KUBIAK.

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 5).

Komisja  Statutowo-Prawna  RMZ  zgłosiła  uwagi  do  powyższego  projektu  uchwały.  Komisja 
zaproponowała:
- w wierszu 10 podstawy prawnej po wyrazach: „poz. 1020” dodać przecinek i wyrazy: „Nr 238, 
poz. 1578”.

Uwagi Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zostały przyjęte w formie autopoprawki. 

Radny T. KUPIS zwrócił uwagę na to, że projekty uchwał powinny być przygotowywane z większa 
dokładnością, by uniknąć na przyszłość tylu uwag ze strony Komisji Statutowo-Prawnej RMZ.

Przewodniczący KSt-Pr M. PILARSKI wyjaśnił,  że właśnie po to  jest  powołana przedmiotowa 
komisja  –  by  weryfikować  ewentualne  błędy  w projektach  uchwał.  Dodał  również,  że  jest  po 
rozmowie z Prezydentem w sprawie nowych zasadami współpracy pomiędzy radcami prawnymi
a komisją.

Radna  A.  GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA  zwróciła  uwagę,  że  przez  cały  rok  2010,  środki 
przeznaczone na odwodnienie ulicy Mireckiego – 500 000 zł - „przeleżały” w kasie miasta, a teraz 
wracają  do  rezerwy  budżetowej.  Radna  prosi  o  wyjaśnienie,  dlaczego  nie  rozpoczęto  prac 
remontowych?

Naczelnik  Wydziału  Infrastruktury  Miejskiej  A.  JUSZCZYK  udzielił  odpowiedzi,  wyjaśnia,
że  kwota  500  000  zł,  była  niewystarczająca  do  uruchomienia  i  zakończenia  tej  inwestycji
(w budżecie na lata następne - nie została bowiem ujęta)

Ta  odpowiedź  nie  satysfakcjonuje  radnej  A.  GRZELAK-MAKOWCZYŃSKIEJ.  Zwraca  się
do władz o to, by w przyszłości nie składać obietnic bez pokrycia.

Radny M. HILIŃSKI zwraca uwagę na problem przedawniania projektów inwestycyjnych. Radny 
zauważył,  że  w WPI  na  lata  2010  –  2012  wielokrotnie  ujęte  są  kwoty  kosztów poniesionych
w związku  z  projektami,  natomiast  w  latach  kolejnych  nie  bierze  się  pod  uwagę  rozpoczęcia
i zakończenia danej inwestycji. 

Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśnia, że projekty nie ulegają przedawnieniu.

Naczelnik  Wydziału Infrastruktury A. JUSZCZYK, mówi,  że inwestycje  znajdujące się w WPI 
będą realizowane w terminach, na które pozwala budżet miasta.

Radny  M.  HILIŃSKI  wyjaśnia,  że  konkretnie  chodziło  o  inwestycje  w  ramach  ulic  Żytnia, 
Zbożowa, Bardowskiego, Szarych Szeregów. 
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Naczelnik Wydziału Infrastruktury A. JUSZCZYK wyjaśnił,  że inwestycja - ulice Bardowskiego
i Szarych Szeregów – jest w trakcie realizacji i zostanie ukończona w przyszłym roku. Natomiast 
inwestycja pn. Żytnia – Zbożowa to inicjatywa społeczna mieszkańców tych ulic. Założono dwa 
komitety,  jeden  z  nich  wywiązał  się  z  obowiązków nałożonych  uchwałą  Rady  Miasta  Zgierza
o wspólnych inwestycjach Komitetów Społecznych – powstał projekt budowlany. Drugi komitet 
nie zebrał stosownej kwoty. Miasto przejęło realizację projektu. Jeżeli tylko będą pieniądze na ten 
cel, będzie można procedować realizację zadania.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
W wyniku głosowania: za – 17, przeciw - 0, wstrzym. - 4,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  IV/14/2010  w  sprawie  zmiany  budżetu  i  zmian
w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych.

Pkt 6 c)

Głos  zabrał  Sekretarz  Miasta  W.  GORZAK.  W  uzupełnieniu  załącznika  do  projektu  uchwały
w sprawie zatwierdzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 
w  Gminie  Miasto  Zgierz  na  rok  2011:  w  tabeli  poz..  7  SP  Nr  11wpisuje  się  liczby:  prace 
gospodarcze - 1, pomoc kuchni - 2, sprzątaczki - 2. 

Radny K. WĘŻYK zapytał, ile osób skorzystało z prac społecznie użytecznych w roku 2010?

Odpowiedzi udzieliła Dyrektor MOPS E. LESIAK. Wyjaśniła, że w roku 2010 z prac społecznie 
użytecznych skorzystały 62 osoby. W roku ubiegłym - 2009 - 44 osoby.

Radny K. WĘŻYK zapytał dlaczego na rok 2011, liczba osób wykonujących prace to tylko 50?

Dyrektor MOPS E. LESIAK wyjaśniła, że środki finansowe są znacznie ograniczone,  to jedyny 
powód.

Radny  M.  HILIŃSKI  zapytał,  jakie  koszty  poniósł  MOPS  w  związku  z  pracami  społecznie 
użytecznymi.

Dyrektor MOPS E. LESIAK odpowiedziała, że była to kwota 120 500 zł (wynagrodzenie dla osób 
wykonujących prace, koszty związane z badaniami lekarskimi, odzież i obuwie)

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
W wyniku głosowania: za - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła  uchwałę Nr IV/15/2010 w sprawie   zatwierdzenia planu potrzeb
w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miasto Zgierz na rok 2011.

Pkt 6 e)

ustalenia  wykazu  niezrealizowanych  kwot  wydatków  zamieszczonych  w  budżecie  miasta 
Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 - projekt uchwały przedstawiła 
Skarbnik Miasta D. KUBIAK.

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 6).
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Komisja  Statutowo-Prawna  RMZ  zgłosiła  uwagi  do  powyższego  projektu  uchwały.  Komisja 
zaproponowała:
- w wierszu 9 podstawy prawnej po wyrazach: „poz. 1020” dodać przecinek i wyrazy: „Nr 238,
poz. 1578”.

Uwagi Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zostały przyjęte w formie autopoprawki. 

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
W wyniku głosowania: za - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada  Miasta  Zgierza  podjęła  uchwałę  Nr  IV/16/2010  w  sprawie ustalenia  wykazu 
niezrealizowanych  kwot  wydatków  zamieszczonych  w  budżecie  miasta  Zgierza,  które  nie 
wygasają z upływem roku budżetowego 2010.

Pkt 6 f)

zmiany  uchwały  Nr  III/5/10  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  14  grudnia  2010  r.  w  sprawie 
ustalenia  liczby  członków  komisji  Rady  Miasta  Zgierza  -  projekt  uchwały  przedstawił 
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.

Komisja  Statutowo-Prawna  RMZ  zgłosiła  uwagi  do  powyższego  projektu  uchwały.  Komisja 
zaproponowała:
- dodać  §  2  w  brzmieniu  „Wykonanie  uchwały  powierza  się  Przewodniczącemu  Rady  Miasta 
Zgierza”. Następne paragrafy otrzymują kolejne nr 3 i 4.

Uwagi Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zostały przyjęte w formie autopoprawki. 

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
W wyniku głosowania: za - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła  uchwałę Nr IV/17/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr III/5/10 
Rady Miasta Zgierza z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia liczby członków komisji 
Rady Miasta Zgierza.

Pkt 6 g)

zmiany  uchwały  Nr  III/6/10  Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  14  grudnia  2010  r.  w  sprawie 
ustalenia  składów  osobowych  stałych  komisji  Rady  Miasta  Zgierza  - projekt  uchwały 
przedstawił Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI.

Komisja  Statutowo-Prawna  RMZ  zgłosiła  uwagi  do  powyższego  projektu  uchwały.  Komisja 
zaproponowała:
- w § 1 ust. 2 pkt 3 po wyrazach „Rady Miasta Zgierza” przecinek zastąpić kropką,
- w § 2 pkt 1 słowo „wyrazy” zastąpić wyrażeniem „imię i nazwisko” oraz „wyrazami” zastąpić 
wyrażeniem „imieniem i nazwiskiem”
- w § 2 pkt 2 słowo „wyrazy” zastąpić wyrażeniem „imię i nazwisko”
- w § 2 pkt 4 słowo „wyrazy” zastąpić wyrażeniem „imię i nazwisko” oraz „wyrazami” zastąpić 
wyrażeniem „imieniem i nazwiskiem”.

Uwagi Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zostały przyjęte w formie autopoprawki. 

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
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W wyniku głosowania: za - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła  uchwałę Nr IV/18/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/10 
Rady  Miasta  Zgierza  z  dnia  14  grudnia  2010 r.  w sprawie  ustalenia  składów osobowych 
stałych komisji Rady Miasta Zgierza.

Pkt 6 h)

przejęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami 
powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Zgierza oraz udzielenia dotacji  przez 
Powiat Zgierski dla Gminy Miasto Zgierz w celu realizacji przejętych zadań - projekt uchwały 
przedstawiła Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA. Zgłosiła również w formie autopoprawki zmianę 
w treści  porozumienia  w §  2  ust.  3  „kwota  dotacji  w wysokości  j.  w.  zostanie  przekazana  na 
rachunek bankowy Przyjmującego w Banku .....,  w dwóch ratach,  pierwsza do dnia 31 stycznia 
2011 r., w wysokości 200 000 zł, druga do dnia 15 lipca 2011 r. w wysokości 124 000 zł.”

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 7).
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ wydała opinie pozytywną (załącznik nr 8).
Komisja Spraw Obywatelskich RMZ wydała opinie pozytywną (załącznik nr 9).

Komisja  Statutowo-Prawna  RMZ  zgłosiła  uwagi  do  powyższego  projektu  uchwały.  Komisja 
zaproponowała:
- w  tytule  projektu  uchwały  wyraz  „przejęcia”  zastąpić  wyrazem  „przyjęcia”,  do  wyrazu 
„Zgierskieg”  dodać  na  końcu  literę  „o”,  wyraz  „udzielenia”  zastąpić  wyrazami  „przyjęcia 
udzielonej”,
- w § 1 ust. 1 wyraz „przejmuje” zastąpić wyrazem „przyjmuje”,
- w § 1 ust. 2 usunąć wyraz „także”
- w treści porozumienia dokładne zacytowanie tytułu uchwały
- w  treści  porozumienia  przy  powoływaniu  się  na  Dziennik  Ustaw  dodać  „z  późniejszymi 
zmianami”,
- w załączniku do porozumienia przed wyrazami „Dział 600” dodać spację.

Uwagi Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zostały przyjęte w formie autopoprawki. 

Radny Z. ZAPART zwrócił uwagę, by w tekście uchwały i porozumienia ujednolicić nazewnictwo
i wszędzie używać poprawnie odmienionej  nazwy Gmina Miasto Zgierz.  Zapytał  również,  jakie 
wysokie były wpływy z realizacji porozumienia w roku 2010, z tytułu zajęcia pasa drogowego?

Skarbnik  Miasta  D.  KUBIAK  odpowiedziała  że  w  roku  2010,  kwota  z  tytułu  zajęcia  pasa 
drogowego dróg powiatowych to 52 936 zł, w roku 2009 - 75 092 zł.

Radny  M.  HILIŃSKI  zwraca  się  do  Prezydenta  o  zabezpieczenie  dodatkowych  środków
na realizację zadań związanych z przejęciem dróg, gdyż przewiduje, że te wynegocjowane, nie są 
wystarczające.

Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśniła, że będą poczynione kroki w tym kierunku, ale to już 
w nowym, 2011 roku.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
W wyniku głosowania: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 4,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr IV/19/2010 w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto 

9



Zgierz  zadań  Powiatu  Zgierskiego  z  zakresu  zarządu  drogami powiatowymi w granicach 
administracyjnych miasta Zgierza oraz przyjęcia udzielonej dotacji przez Powiat Zgierski dla 
Gminy Miasto Zgierz w celu realizacji przejętych zadań

Pkt 6 i)

w  sprawie  zajęcia  negatywnego  stanowiska  Rady  Miasta  Zgierza  dotyczącego  dokonania 
planowanej  aktualizacji  „Planu  działania  systemu  Państwowe  Ratownictwo  Medyczne
dla  Województwa  Łódzkiego  na  lata  2009  –  2011”  -  projekt  przedstawiła  radna
B. ŚWIĄTCZAK.

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej wydała opinię pozytywną (załącznik nr 10).

Komisja  Statutowo-Prawna  RMZ  zgłosiła  uwagi  do  powyższego  projektu  uchwały.  Komisja 
zaproponowała następujący tekst stanowiska Rady Miasta Zgierza:

„Rada  Miasta  Zgierza  wyraża  swój  stanowczy  sprzeciw  wobec  zmian 
przygotowywanych  przez  Wojewodę  Łódzkiego  do  „Planu  Działania  Systemu  Państwowe 
Ratownictwo Medyczne w Województwie Łódzkim w latach 2009-2011". 

Planowane zmiany dotyczą relokacji Rejonów Operacyjnych Ratownictwa Medycznego 
dla  województwa  łódzkiego  spowodują  drastyczne  ograniczenie  liczby  jednostek  Ratownictwa 
Medycznego  w  Zgierzu.  Redukcja  dwóch  z  trzech  istniejących  zespołów  podstawowych 
Ratownictwa  Medycznego  oraz  jednego  zespołu  podstawowego  Ratownictwa  Medycznego 
stacjonującego  w  Ozorkowie,  drastycznie  zmniejszy  liczby  zespołów  w  Zgierzu  i  powiecie 
zgierskim stanowić będzie bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. 

Pozostawienie  jednego  zespołu  podstawowego  dla  Gminy  Miasta  Zgierza  i  Gminy 
Zgierz oraz Gminy Miasta Ozorkowa, Gminy Ozorków i Gminy Parzęczew spowoduje kompletną 
niewydolność  sytemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i  wydłuży czas  dotarcia  zespołu
do pacjentów w stanie zagrożenia życia.”

Uwagi Komisji Statutowo-Prawnej RMZ zostały przyjęte w formie autopoprawki. 

Radny M. PILARSKI zasugerował,  by w akapicie  drugim, zdanie drugie brzmiało następująco: 
„Redukcja  dwóch  z  trzech  istniejących  zespołów  podstawowych  Ratownictwa  Medycznego
w  Zgierzu  oraz  jednego  zespołu  podstawowego  Ratownictwa  Medycznego  stacjonującego
w Ozorkowie, drastycznie zmniejszy liczbę zespołów w Zgierzu i powiecie zgierskim, co stanowić 
będzie bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

Radna  K.  KUPIS-WOJCIECHOWSKA  mimo  obszernego  uzasadnienia  do  przedstawionego 
projektu, poprosiła o omówienie w. w. 

Radna B. ŚWIĄTCZAK wyjaśniła,  iż 17 grudnia br. odbyło się spotkanie Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego  przy  Wojewodzie  Łódzkim,  na  którym  dyrektor  departamentu  przedstawił 
propozycję  nowego  planu  zabezpieczenia  rejonów  operacyjnych  dla  województwa  łódzkiego. 
Liczba rejonów operacyjnych miałaby zmaleć z siedmiu do czterech – kutnowski, skierniewicki, 
łódzki  i  sieradzki.  W  założeniach  nowego  planu  liczba  zespołów  Ratownictwa  Medycznego
dla  województwa  łódzkiego  nie  zmienia  się,  zmianie  ulegają  miejsca  usytuowania  zespołów.
Dla  Zgierza  będzie  to  skutkowało  likwidacją  dwóch  (z  dotychczasowych  trzech)  zespołów 
podstawowych, dla Ozorkowa – jednego (z dwóch). Taka sytuacja jest absolutnie nie do przyjęcia, 
biorąc pod uwagę ilość wyjazdów karetek pogotowia. Urząd Wojewódzki ma przesłać oficjalny 
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projekt planu dopiero w nowym roku, a w Ministerstwie Zdrowia ma on zostać podpisany do końca 
stycznia 2011 r. Radna B. Świątczak przygotowując projekt uchwały, chciała powiadomić radnych
i mieszkańców o niebezpieczeństwie, jaką niesie ze sobą aktualizacja planu. Podstawowym więc 
problemem jest doprowadzenie do sytuacji – braku możliwości prawidłowego udzielania pomocy 
pacjentom w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Innym, również ważnym czynnikiem przeciw – 
będzie konieczność wypowiedzenia umów pracownikom pogotowia – mieszkańcom Zgierza.

Radny T. KUPIS zapytał, czy rada miasta wydaje stanowisko w formie uchwały?

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI odpowiedział, że tak.

Radny Z. ZAPART wyraził  wątpliwość,  czy wykonanie  uchwały wyrażającej  stanowisko Rady 
Miasta  Zgierza,  należy  powierzyć  Prezydentowi  Miasta  Zgierza  czy  Przewodniczącemu  Rady 
Miasta  Zgierza?  Radny  zasugerował,  aby  w  § 2  wykreślić  kropkę  i  wpisać  „oraz  przekazać
do wiadomości parlamentarzystom powiatu zgierskiego i Ministrowi Zdrowia oraz publikatorom”. 
Poruszony przez radną Świątczak temat  jest  bardzo poważny,  dotyczy bowiem zdrowia i  życia 
mieszkańców naszego miasta. Zajęcia stanowiska to zbyt mało, trzeba tą sprawę nagłośnić.

Radna B. ŚWIĄTCZAK dodała,  że poseł A. Dunin oraz posłanka A. Hanajczyk są na bieżąco 
zaangażowani  w tą  sprawę. Problem został  już nakreślony w Ministerstwie Zdrowia i Urzędzie 
Wojewódzkim,  a  w  dalszej  kolejności  odbędą  się  spotkania  ze  Starostą  Zgierskim
i  dyrektorem  Jackiem  Raczyńskim,  pomysłodawcą  aktualizacji  planu.  Radna  B.  Świątczak 
propozycje radnego Zaparta przyjęła w formie autopoprawki.

Radny M. PILARSKI poddał pod rozwagę, czy w treści aktu prawa miejscowego można używać 
zapisu,  nakazującego  informowanie  mediów.  Można  zobowiązać  wykonawcę  uchwały,  czyli 
prawidłowo – Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza - do niezwłocznego powiadomienia w. w.

Radny A. MIĘSOK zwrócił uwagę, że zapis by uchwałę przekazać „parlamentarzystom powiatu 
zgierskiego”  zamienić  na  zapis  „parlamentarzystom  z  okręgu  nr  11”.  Radna  B.  Świątczak 
propozycje radnego przyjęła w formie autopoprawki.

Radny M. HILIŃSKI zauważył,  że na terenie o którym mowa, działają również firmy prywatne
z podpisanymi kontraktami. To kolejny czynnik do likwidacji jednostek Ratownictwa Medycznego.

W toku dyskusji pomiędzy Radcą Prawnym K. VOGEL oraz Przewodniczącym Komisji Statutowo-
Prawnej  M. PILARSKIM nad zapisem projektu uchwały dot.  § 3,  komu powierzyć  wykonanie 
niniejszej  uchwały,  ustalono,  po  zgłoszeniu  wniosku  przez  radną  B.  Świątczak  o  zamknięcie 
dyskusji w tym temacie,  iż wpisuje się „Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Zgierza.”

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
W wyniku głosowania: za - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr IV/20/2010 w sprawie zajęcia negatywnego stanowiska 
Rady  Miasta  Zgierza  dotyczącego  dokonania  planowanej  aktualizacji  „Planu  działania 
systemu Państwowe Ratownictwo  Medyczne  dla  Województwa  Łódzkiego  na  lata  2009  - 
2011”.

Pkt 7.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w okresie pomiędzy sesjami:
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● 15  grudnia  2010  r.  uczestniczył  w  spotkaniu  wigilijnym  w Miejskim przedszkolu  nr  9 
„Słoneczny Dom”;

● 16 grudnia 2010 r. brał udział w Zgierskich Spotkaniach Muzealnych;
● 17 grudnia 2010 r.   uczestniczył  w spotkaniu  opłatkowym zorganizowanym przez  Radę 

Osiedla  Stare  Miasto,  spotkaniu  opłatkowym  w  Radzie  Osiedla  650-lecia,  spotkaniu 
opłatkowym z Młodzieżową Radą Miasta Zgierza, które odbyło się w CKD;

● 20 grudnia 2010 r. brał udział w  spotkaniu wigilijnym w Towarzystwie Gimnastycznym 
„Sokół” oraz spotkaniu wigilijnym w Miejskim Klubie Sportowym Boruta-Zgierz;

● 21 grudnia 2010 r. uczestniczył w spotkaniu wigilijnym z Klubem Emerytów Policji;
● 22  grudnia  2010  r.  brał  udział  w konferencji  prasowej  w  sprawie  taryf  opłat  za  wodę

i ścieki oraz spotkaniu wigilijnym w Klubie Boruta Auto-Mark Zgierz;
● 23 grudnia 2010 r. uczestniczył w spotkaniu wigilijnym w MOSiR.

  
Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  przypomniał  o  szkoleniu  z  zakresu  bezpieczeństwa 
informacji., które odbędzie się w dniu dzisiejszym po zakończeniu obrad sesji RMZ. 

Następnie Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI odczytał pisma jakie wpłynęły na jego ręce:

● pismo z gratulacjami od Pani poseł Agnieszki Hanajczyk,
● pisma  radnego  A.  Fracha,  radnej  B.  Palmowskiej  oraz  radnej  B.  Świątczak  odnośnie 

wcześniej procedowanych projektów uchwał,  
● pismo przewodniczącego Komisji Spraw Obywatelskich M. Hilińskiego w sprawie planu 

pracy na I półrocze 2011 r. 
● pismo  radnego  M.  Hilińskiego  do  wiadomości  Przewodniczącego  RMZ,  dotyczące 

możliwości zorganizowania spotkania wigilijno-noworocznego dla ludzi bezdomnych. 

Przewodniczący przypomniał radnym o konieczności opróżniania swoich półek znajdujących się
w Biurze Rady Miasta Zgierza oraz o dostarczeniu zdjęć do legitymacji radnego.

Radny J. Sokół poinformował, iż zdobył mistrzostwo Polski amatorów w pływaniu. 

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI   przypomniał  o  konieczności  składania  oświadczeń 
majątkowych. Następnie zwrócił  się z prośbą o rozważenie kwestii godziny rozpoczynania sesji 
RMZ, czy o 9.00, czy może wrócić do godziny 10.00?  

Pkt 8.

Sprawozdanie  Prezydenta  Miasta  Zgierza  I.  WIECZOREK   za  okres  od  13  grudnia  2010  r.
do 26 grudnia 2010 r. oraz zarządzenia od nr 212/VI/2010 do nr 219/VI/2010 zostały przedstawione 
na piśmie. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Zastępca  Prezydenta  B.  KAPUSTA  poinformowała,  że  na  konferencji  prasowej  pani  redaktor
z  „Telewizji  Centrum”  zadała  jej  pytanie  odnośnie  możliwości  „ustawienia”  przetargu.
Pani B. KAPUSTA jest biegłym w zakresie zamówień publicznych i posługuje się terminami, które 
nie dla wszystkich są czytelne i jasne. Niektórzy odebrali informację przedstawioną przez nią w 
sposób  opaczny.  Poinformowała,  iż  chodziło  jej  o  kwestię  ustawiania  przetargów  zgodnie  z 
przepisami  prawa  zamówień  publicznych.  Ustawa  nakłada  procedury  i  obowiązki  na 
zamawiającego.  Jednym  z  takich  obowiązków  jest  ustawienie  przetargu,  ustawienie  jego 
warunków. 
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Radna E. KRZEWINA poprosiła o przybliżenie tematu uroczystej gali w Sali Kongresowej Pałacu 
Kultury i Nauki, podczas której Pani Prezydent odebrała przyznane Zgierzowi przez Krajową Izbę 
Gospodarczą  wyróżnienie  „Gmina  Fair  Play”.  Radna  E.  KRZEWINA  zapytała,  co  to  były  za 
nagrody i czego dotyczyły, za jaki okres czasu i kto się do tego przyczynił? 

Prezydent I. WIECZOREK  powiedziała, iż informacja w tej sprawie zostanie udzielona na piśmie. 
Dodała,  że  rozważa  kwestię,  czy  w  przyszłym  roku,  w  ogóle  będziemy  się  ubiegać  o  to 
wyróżnienie, gdyż koszt dyplomu to 15 tys zł.   

Radna  B.  PALMOWSKA  poprosiła,  aby  Prezydent  I.  Wieczorek  odniosła  się  do  zarządzenia 
nr 215/VI/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Miejsko-
Powiatowej  Biblioteki  Publicznej  im.  Bolesława  Prusa  w  Zgierzu.  Zapytała  kto  zastąpi 
dotychczasowego dyrektora?

Prezydent I. WIECZOREK udzieliła wyjaśnień, iż były dyrektor postanowił odejść na emeryturę. 
Na  dzień  dzisiejszy  wyznaczono  Panią  Dorotę  Abramczyk  jako  osobę  pełniącą  obowiązki 
dyrektora, do czasu wyłonienia w drodze konkursu, nowego dyrektora. 

Radny K. WĘŻYK w kwestii przebudowy ulicy Staffa i Tuwima, zapytał o pas zieleni i podcięcie  
drzew.  Wspomniał,  iż  Rada  Osiedla  650-lecia  składała  interpelację  w  tej  sprawie.  Następnie
w  kwestii  zarządzenia  nr  216/VI/2010  zasugerował,  iż  apteki  powinny  dyżurować  po  dwie
w różnych krańcach miasta.   

Zastępca  Prezydenta  B.  KAPUSTA  w  kwestii  remontu  ulic  Staffa  i  Tuwima  wyjaśniła,
że  wykonawca  remontu  ulic  nie  wywiązał  się  z  umowy,  wystąpiono  o  jej  aneksowanie
i dokończenie robót w późniejszym terminie. Podkreśliła, iż będziemy dochodzić roszczeń z tytułu 
nie  wywiązania  się  z  umowy  w  terminie.  Odnośnie  dyżurów  aptek  poinformowała,  iż  rola 
Prezydenta ogranicza się jedynie do zaopiniowania propozycji  Powiatu.  Wystąpimy do Starosty 
Zgierskiego z prośbą o ujęcie w kolejnym harmonogramie wniosku radnego K. WĘŻYKA. 

Radny K. WĘŻYK poprosił o udzielenie konkretnej odpowiedzi na temat pasu zieleni oraz podcinki 
drzew na remontowanych ulicach Staffa i Tuwima. 

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej A. JUSZCZYK wyjaśnił, iż w zakres rzeczowy, tzw. 
„schetynówki”  nie  wchodziło przycinanie  drzew.  Po odebraniu inwestycji  i  uprzątnięciu  placu 
budowy drzewa zostaną przycięte. Pas zieleni zostanie przywrócony do stanu poprzedniego. 
 
Radna  E.  STEGLIŃSKA-MACIAK w kwestii  krótkiej  ulicy  Tuwima  powiedziała,  że  jest  ona 
zablokowana od września. Jest problem z podstawową obsługą typu usuwanie śmieci, pogotowie 
ratunkowe, pogotowie energetyczne czy gazowe.   

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej A. JUSZCZYK poinformował, że ten odcinek drogi 
jest właśnie elementem jeszcze nie wykonanym. Termin wykonania tej drogi to 30 kwietnia 2011 r. 

W  związku  z  brakiem  dalszych  pytań  Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  poddał  pod 
głosowanie sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza. Sprawozdanie przyjęto w głosowaniu: za - 
22, przeciw - 0 , wstrzym. - 0.
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Pkt 9.

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  wyjaśnił,  dlaczego  Rada  nie  procedowała  nad  tym 
tematem wcześniej.  Obowiązujące  terminy zostały przekroczone.  Art.  24 ust.  2  Ustawy z  dnia
7  czerwca  2001  r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków, 
nakłada na przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne obowiązek złożenia, w terminie 70 dni 
przed wejściem taryf w życie, wniosku o ich zatwierdzenie. Spółka WodKan złożyła dokumenty
do  Prezydenta  w  dniu  22  października  2010  r.  Następnie  Prezydent  przekazał  wniosek
o  zatwierdzenie  taryf  Radzie  Miasta.  Termin  podjęcia  uchwały  upływał  06  grudnia  2010  r. 
Złożenie ślubowania przez Radę VI kadencji nastąpiło w dniu 02 grudnia 2010 r. podczas pierwszej 
sesji  RMZ,  której  procedowanie  zostało  przerwane  i  przełożone  na  dzień  09  grudnia  2010  r. 
Według ustawy „jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 5, 
taryfy zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 70 
dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf.” W związku z powyższym pozostaje jedynie 
przyjęcie do wiadomości „Informacji na temat taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie 
miasta Zgierza i gminy Zgierz oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Zgierza 
od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku”.  Przewodniczący prosi o zabranie  głosu Prezesa 
Spółki WodKan, P. Karasiewicza.

Materiał pisemny stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Prezes Spółki  WodKan P. KARASIEWICZ powiedział,  że w zakresie  zbiorowego zaopatrzenia
w wodę – na terenie  miasta  Zgierza  i  gminy Zgierz ustalono dwie taryfowe grupy odbiorców. 
Grupa I dotycząca odbiorców takich jak gospodarstwa domowe, placówki handlowe i usługowe 
prowadzące  działalność  gospodarczą  –  3,15  zł  brutto.  II  grupa  –  3,18  zł  brutto.  W  zakresie 
zbiorowego  odprowadzania  ścieków ustalono  jedną  grupę  taryfową  odbiorców usług  –  6,93  zł 
brutto.  Podwyżka wody to 0, 53 zł  na m ³,  podwyżka ścieków – 1,17 zł  brutto.  Łączna opłata
za wodę i ściek,  wynosić będzie od 01 stycznia 2011 r. - 10,08 zł,  czyli  podwyżka to 1,70 zł.  
Stawka  podatku  VAT wynosić  będzie  8%,  czyli  1% więcej  niż  w  roku  bieżącym.  Przeciętny 
mieszkaniec zużywa ok. 3 m ³ wody w miesiącu. Trzyosobowa rodzina, w tym roku, płaciła średnio 
75,50 zł miesięcznie brutto. W tym samym przypadku, po pierwszym stycznia 2011 r., rodzina taka 
będzie płacić  90,77 zł  – czyli  ok.  15 zł  więcej.  Podwyżka jest  związana z trwającą inwestycją 
realizowaną  z  Funduszu  Spójności.  Zasadniczym  kosztem  ponoszonym  przez  Spółkę  jest 
amortyzacja, która w przypadku ścieków wynosi 50 %. Znaczącym elementem są również podatki 
od urządzeń wodociągowych i opłaty lokalne. W trakcie trwania V kadencji samorządu, ustalono,
iż stawka amortyzacyjna będzie niższa - z 4,5 % na 2%. Realizacja tego zadania inwestycyjnego 
rozciągnęła  się  na  50  lat,  co  dla  mieszkańców  Zgierza  oznacza  dużo  mniej  dotkliwe  skutki. 
Natomiast w IV kadencji samorządu, Rada Miasta, podjęła uchwałę z której wynika, że miasto nie 
będzie  w  żaden  sposób  zaangażowane  w  finansową  realizacje  tego  projektu.  Prezes  dodał,
że analizy finansowe Spółki wskazują na to, że jest to ostatni rok tak znaczących podwyżek cen za 
wodę i  ścieki.  W latach  następnych  podwyżki  te  będą  znikome –  zbliżone  do stopnia  inflacji.
Z drugiej strony, trzeba pamiętać o tym, że Polska wstępując do Unii Europejskiej zobowiązana jest 
do  przestrzegania  prawa  unijnego.  Dlatego,  również  miasto  Zgierz,  musi  spełniać  określone 
wymogi m. in. tzw. „dyrektywy ściekowej” i wewnętrznego Krajowego Programu Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych.

Radny S. SKUPIŃSKI zapytał prezesa Karasiewicza, czy w trakcie trwania jego prezesury, wzrosła 
liczba osób zatrudnionych w Spółce.  Dodał,  że w Zgierzu jest  jedna z najwyższych,  w Polsce,  
stawek cen za wodę.
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Prezes P. KARASIEWICZ odpowiedział, że zatrudnienie w Spółce nie wzrosło – to ok. 161 osób. 
Wyjaśnił  również,  że stawki cen za wodę i  ścieki  w Zgierzu,  plasują się  na średnim poziomie
w stosunku do miast o podobnej wielkości.

Radny S. SKUPIŃSKI zapytał  również,  ile  razy Prezes był  na budowie kanalizacji  wschodniej 
części Proboszczewic i czy inwestycja została już „odebrana”?

Prezes P. KARASIWEICZ powiedział, że na budowie był wiele razy.

Zastępca Prezesa M. IGNASIAK wyjaśnił, że firma „InstalBud” nie zakończyła wszystkich prac, 
głównie w zakresie odtwarzania i przywracania nawierzchni. Prace związane z kanalizacją zostały 
ukończone. 

Radny T. KUPIS zapytał Prezesa Karasiewicza, co dokładnie składa się na stawkę za wodę i ścieki 
w wysokości 10,08 zł?

Prezes  P.  KARASIEWICZ  odpowiedział,  że  osobno  kalkulowana  jest  stawka  ceny  za  wodę
i osobno za ścieki. W przypadku ścieków to: 49 % wynosi amortyzacja, usługi obce 4%, podatki
i opłaty 2%, opłata za korzystanie ze środowiska 3%, energia 13%, materiały 7%, wynagrodzenia 
20%. W przypadku wody: amortyzacja 24,8%, pozostałe koszty 0,1%, usługi obce 8,1%, podatki
i opłaty 14,2%, opłata za korzystanie ze środowiska 2,1%, energia 15,8%, materiały 6,6%. Prezes 
wyjaśnił  również,  że  „podatki  i  opłaty”  to  np.  opłaty  za  umieszczenie  infrastruktury  w  ziemi.
Za wodę i ścieki, w ciągu roku, koszty z tytułu „opłaty i podatki” to ponad 800.000 zł. 

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI zwrócił się do radnych z propozycją, aby w przypadku 
tak szczegółowych pytań, zwrócili się do Prezesa Karasiewicza na piśmie.

Prezes P. KARASIEWICZ dodał, iż wszystkie te informacje zamieszczone są w materiale, który 
otrzymali radni.

Radny T. KUPIS podziękował za szczegółowa informację, poprosił jednak o odpowiedź na piśmie. 
Radny  przypomniał  Prezydentowi  Miasta  Zgierza  I.  Wieczorek,  że  w  swoich  hasłach 
przedwyborczych,  obiecywała  stworzyć  lepsze  warunki  dla  rozwoju  działalności  gospodarczej,
a podniesienie stawek za wodę temu nie sprzyja.

Prezydent Miasta Zgierza I.  WIECZOREK wyjaśniła,  że odbyła  się konferencja, podczas której
ta  sprawa  została  wyjaśniona.  Zaprzysiężenie  Prezydenta  odbyło  się  09  grudnia,  natomiast 
ustawowy termin dot. podjęcia uchwały w sprawie stawek cen za wodę i ścieki minął 06 grudnia.

Przewodnicząca  Zarządu  Osiedla  650-lecia  K.  KOSMALSKA  zapytała,  czy  wprowadzając 
inwestycje do realizacji, przeprowadzono rachunek ekonomiczny – jakie będą skutki tej decyzji, 
czyli  jaki  będzie  to  miało  wpływ  na  ceny  wody  i  odprowadzania  ścieków,  czyli  obciążenia 
mieszkańców naszego miasta, biorąc pod uwagę duże bezrobocie?

Prezes P. KARASIWEICZ wyjaśnił, że kiedy została podjęta decyzja, kto zostanie beneficjentem
i zanim Spółka przystąpiła do realizacji inwestycji, miasto zleciło wykonanie studium wykonalności 
-czyli dokumentu poprzedzającego rozpoczęcie inwestycji, którego część stanowiła właśnie analiza 
ekonomiczna.  Drugim  dokumentem  było  już  wykonane  przez  spółkę  Studium  modernizacji
i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
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Radna E. KRZEWINA powiedziała, że zwykle jest tak: im więcej się produkuje, kupuje, tym taniej  
się płaci. A tutaj jest odwrotnie, dlaczego? Skąd aż tak duże podwyżki?

Prezes  P.  KARASIEWICZ  zauważył,  że  projekt  nie  był  obliczony  na  wzrost  przypływu 
nieczystości  płynnych  na  oczyszczalnie.  Z  jednej  strony przybędzie  klientów  podłączonych  do 
kanalizacji  sanitarnej,  ale  z  drugiej  strony  spadnie  ilość  ścieków  przewożonych  samochodami 
asenizacyjnymi. Prezes podkreślił, że projekt nigdy nie miał charakteru biznesowego, ma na celu 
poprawienie jakości życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego.

Radny M. GAJDA zapytał jaka jest ściągalność należności od mieszkańców Zgierza? Radny dodał, 
że tak wysokie stawki, to duże obciążenie dla zgierskich rodzin, zwłaszcza tych które borykają się
z problemem bezrobocia. 

Prezes  P.  KARASIEWICZ  powiedział,  że  ściągalność  należności  od  osób  fizycznych  jest  na 
wysokim poziomie, ewentualne trudności w tej kwestii sprawiają innego rodzaju podmioty. Prezes 
dodał, że „kreowanie cen nie jest elementem pomocy społecznej”, osoby które potrzebują pomocy 
są pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Radna E.  KRZEWINA zwróciła  uwagę,  że  w tej  sytuacji  ludzie  zaczną  nagminnie  oszczędzać 
wodę, spółka może na tym tracić i okaże się, że w latach następnych konieczne będą drastyczne 
podwyżki.

Prezes P. KARASIEWICZ zauważył, że oszczędzanie wody jest naturalnym procesem, nie tylko
w Zgierzu, ale na całym świecie. Woda to dobro, którego przystosowanie do sprzedaży kosztuje, 
dlatego należy ją oszczędzać.

Radny S. SKUPIŃSKI zapytał, jak się przedstawia kondycja finansowa Spółki?

Prezes  P.  KARASIEWICZ wyjaśnił,  że  bilans  zostanie  opracowany i  zatwierdzony w kwietniu 
2011  r.  Analiza  finansowa  spółek  z  udziałem  miasta  dokonywana  jest  także  przez  Komisję 
Rewizyjną RMZ.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nowe Miasto A. ŁASZCZEWSKI zapytał, z jakich przychodów 
Spółka zrezygnowała ustalając cenę 10, 08 zł?

Prezes P. KARASIEWICZ wyjaśnił, że są to niższe koszty przeprowadzanych inwestycji.

Radny  G.  MACIŃSKI  zwrócił  uwagę  na  fakt,  że  kwoty  zaległości  od  osób  fizycznych
i przedsiębiorstw, mają wpływ na ustalanie cen za wodę i ścieki. Radny zapytał, czy prawdą jest,
że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny zalega z opłatami w wysokości ok. 600.000 zł?

Prezes  P.  KARASIEWICZ  potwierdził,  że  WSzS  jest  dłużnikiem  Spółki.  Prezes  dodał,  że  są 
prowadzone działania na gruncie postępowań sadowych. Kwota zaległości, którą podał radny, jest 
zbliżona do prawdy.

Radny K. WEŻYK zapytał, czy prezes może obiecać że cena wody w latach następnych będzie na 
tym samym poziomie lub będzie maleć?

Prezes  P.  KARASIEWICZ  odpowiedział,  że  ewentualne  podwyżki  będą  zbliżone  do  wzrostu 
inflacyjnego.
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Radny M. HILIŃSKI  zwrócił  się z zapytaniem do Prezydenta Miasta Zgierza,  czy jest szansa,
aby kwoty zmalały o kilka %?

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI dodał, że na konferencji która się odbyła w tej sprawie, 
poinformował media, że na mocy zapisu Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków – art. 24 ust. 6 „Rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, 
wybranych  lub  wszystkich  taryfowych  grup  odbiorców  usług.  Dopłatę  gmina  przekazuje 
przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.”

Zastępca  Prezydenta  B. KAPUSTA wyjaśniła,  że  najprawdopodobniej,  dopłaty nie  są  możliwe, 
ponieważ Spółka korzysta z dopłat unijnych, a to wyklucza pomoc publiczną.  Przeanalizowanie 
dokumentacji zajęłoby zbyt wiele czasu, którego w tym momencie już nie ma. 

Prezes P. KARASIEWICZ dodał, że wspominał już o tym, iż radni RMZ IV kadencji samorządu 
podjęli uchwałę o tym, że miasto nie będzie pomagało finansowo i poręczało kredytów Spółce,
w zakresie realizacji projektu.

Radny J. SOKÓŁ przypomniał o zobowiązaniach Spółki wobec Funduszu Spójności. Projekt był 
finansowany  z  trzech  źródeł  –  ok.  50  mln  zł  z  Unii  Europejskiej,  z  Narodowego  Funduszu
i  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.  Gdyby Spółka teraz wykazała ujemny bilans 
finansowy,  dotacje  w funduszy należałoby zwrócić.  Niestety te  koszty trzeba  ponieść.  Ponadto 
Spółka posiada plany inwestycyjne, w związku z czym, do zainwestowania jest ok. 10 mln zł, po to, 
by mieszkańcom Zgierza żyło się lepiej.

Zastępca  Prezydenta  B.  KAPUSTA wyjaśniła,  że  konferencja  była  zwołana  po  to,  by  rozwiać 
wątpliwości  mieszkańców,  którzy  składali  pisemne  wnioski  z  prośbą  o  interwencje  w sprawie 
wysokości  stawek.  Zastępca  dodała,  że  wątpliwości  budzi  sposób  przekazania  informacji  nt. 
podwyżek cen. Dokumenty zostały przekazane, w zalakowanej kopercie, z dopiskiem „Nie otwierać 
przed  zaprzysiężeniem  nowej  rady”.  Być  może  gdyby  radni  i  prezydent  mieli  możliwość 
„pochylenia się” nad tym dokumentem, opinia, chociaż nie prawotwórcza, byłaby wyrażona.

Radny M. Gajda podaje przykład miasta Łodzi, jako takiego, w którym opłaty za wodę i ścieki są 
niskie.

Prezes  P.  KARASIEWICZ wyjaśnił,  że  Łódź nie  jest  dobrym porównaniem,  ponieważ łódzkie 
zakłady wodociągowe nie są właścicielami sieci wodociągowej i w stawki cen, nie wliczana jest 
amortyzacja.

Radna B.  ŚWIĄTCZAK złożyła  wniosek formalny o zamknięcie  dyskusji,  ponieważ,  w chwili 
obecnej,  taka  dyskusja  nie  przyniesie  żadnych  zmian.  Podwyżka  opłat  za  wodę  i  ścieki  jest 
nieunikniona.

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  poddał  pod  głosowanie,  za  przyjęciem,  wniosek 
formalny radnej B. Świątczak.

Głosowano: za - 13, przeciw - 3, wstrzym. - 2. Wniosek przeszedł, dyskusję zamknięto.

Radny  Z.  ZAPART,  jako  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  RMZ,  poprosił  o  przerwę
w obradach, w celu odbycia posiedzenia Komisji, w związku z podjętą dzisiaj przez RMZ uchwałą 
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dot. zmian w składach osobowych komisji stałych.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił 10 minut przerwy.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI na podstawie quorum, wznowi obrady po przerwie.

Pkt 10.

Zastępca  Prezydenta  Miasta  Zgierza  B.  KAPUSTA udzieliła  odpowiedzi  na  zapytanie  radnego
A. Fracha, wyjaśniła, że odśnieżanie chodnika należy do ZDI. Straż Miejska interweniowała już 
kilka razy w tej sprawie. Polecenie natychmiastowego uprzątnięcia zalegającego śniegu zostało już 
wydane. Konsekwencje finansowe i służbowe wobec pracowników zostaną wyciągnięte. Odnośnie 
zarzutów mieszkańca,  p.  Górala  dot.  działań  naczelnika  UMZ,  powiedziała,  iż  zostaną  podjęte 
konkretne  kroki,  jeśli  zarzuty  wobec  niego  się  potwierdzą.  W  sprawie  powołania  rzecznika 
prasowego, czy jest potrzebny i w jakim zakresie, będzie przedmiotem analizy Prezydenta Miasta 
Zgierza. Na temat finansów miasta, wszystkie informacje są zamieszczane w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

Prezydent  Miasta Zgierza I.  WIECZOREK dodała,  iż  przewidziana jest  także nieco inna forma 
Ilustrowanego  Tygodnika  Zgierskiego,  gazeta  będzie  publikować  również,  m.  in.  informacje
o stanie finansów naszego miasta. 

Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA odnośnie biblioteki, powiedziała, że w roku 2009, na przełomie 
czerwca/sierpnia trwał nabór wniosków o dofinansowanie budowy tego typu projektów w ramach 
V osi infrastruktury społecznej i infrastruktury kultury. Prawdopodobnie, w tym roku, nie będzie 
już takiego naboru, ponieważ końcowi dobiega okres programowania.

Pkt 11.

Radna B. ŚWIĄTCZAK, jako Przewodnicząca Klubu Radnych PO, odczytała oświadczenie klubu, 
które stanowi załącznik nr 13.

Radna E. KRZEWINA zapytała,  czy,  ze względu na śliską nawierzchnię,  drogi osiedlowe będą 
posypywane piachem?

Radna  A.  GRZELAK-MAKOWCZYŃSKA  poruszyła  temat  studzienek  kanalizacyjnych
i deszczowych znajdujących się na ulicy Bazylijskiej. Powiedziała, że są one umieszczone poniżej 
dywanika asfaltowego. Poprosiła o zabezpieczenie nawierzchni.

Radny  T.  KUPIS  podziękował  Prezydent  I.  Wieczorek  za  skuteczne  działanie  dot.  bramki 
ograniczającej  wysokość na ulicach Dygasińskiego i Czerwińskiego. Zwrócił  uwagę na problem 
latarni  ulicznych  i  oświetlenia  budynku UMZ, które działa  w godzinach,  kiedy jest  już widno. 
Radny poruszył również temat związany z przekazaniem dokumentu, związanego z taryfami opłat
za wodę i ścieki. Zapytał skąd zapis na kopercie „Otworzyć po zaprzysiężeniu nowej rady”

Radny  K.  WĘŻYK  zapytał,  czy  mieszkańcy  osiedla  650-lecia,  mogą  liczyć  na  uprzątnięcie 
zalegającego na przystankach autobusowych, śniegu?

Przewodniczący  RMZ J.  KOMOROWSKI  powiedział,  że  od  jednego  z  mieszkańców  Zgierza, 
otrzymał  informację,  iż  w środkach komunikacji  miejskiej  na terenie  naszego miasta,  brak jest 
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oznaczeń  miejsc  dla  osób niepełnosprawnych.  Przewodniczący  poprosił  o  przyjrzenie  się  temu 
problemowi.

Mieszkanka  Z.  NIECHCIAŁ  zaapelowała  o  utworzenie  TKKF  w  Szkole  Podstawowej  Nr  5. 
Ponowiła  również  prośbę  o  wybudowanie  chodnika  wzdłuż  ulicy  1  Maja.  Mówiła  o  potrzebie 
„wyprowadzenia”  drogi  wewnętrznej  z  ul.  Dzikiej,  z  jednej  strony  do  ul.  Staffa  i  z  drugiej
-  do  ul.  Gałczyńskiego.  Mieszkanka  zwróciła  się  również  do  Prezydenta  Miasta  Zgierza
o wystąpienie do NFOŚ, z wnioskiem o umorzenie długu dotyczącego przemysłowej oczyszczalni 
ścieków.  Poprosiła  także  o  ustawienie  wiaty  na  przystanku  tramwajowym  przy
ul.  Łódzkiej/Śniechowskiego.  Poruszyła  również problem prawdopodobnego przeniesienia  firmy 
DPD do Strykowa, co spowoduje wzrost bezrobocia w naszym mieście. 

Mieszkaniec  M.  KOLENDA  do  Przewodniczącego  RMZ  J.  Komorowskiego  zwrócił  się
z pytaniami dotyczącymi stawek za wodę. Odnośnie wypowiedzi prezesa Karasiewicza, powiedział,
że amortyzacja jest kosztem, a nie wydatkiem. Wobec tego, nie trzeba tego wliczać do ceny taryf za 
wodę i ścieki. Mieszkaniec zapytał,  czy wszystkie urządzenia, których amortyzacja została ujęta
w ustalaniu stawek, zostały „odebrane”, oddane do użytkowania i w sensie finansowym, dla Urzędu 
Skarbowego, mogą już być odliczone? Zapytał także, czy ktoś to kontroluje? P. Kolenda zauważył 
także,  że  skracanie  dyskusji  na  tak  ważny  temat,  nie  jest  dobrym  posunięciem.  Przypomniał,
że  w  2006  roku,  na  kwietniowej  sesji  RMZ,  kiedy  Rada  podejmowała  decyzję  o  uchwaleniu 
pierwotnego planu modernizacji  urządzeń kanalizacyjnych,  ówcześni  prezesi  Spółki  zapewniali,
że w ciągu najbliższych lat, łączna cena za wodę i ścieki, nie przekroczy kwoty 8.50 zł. Zapytał,
czy w związku z tym, dzisiejsze zapewnienia Prezesa Karasiewicza są wiarygodne?

Pkt 12.

Przewodniczący  RMZ  J.  KOMOROWSKI  złożył  wszystkim  życzenia  z  okazji  nadchodzącego 
Nowego Roku.

Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął IV 
sesję Rady Miasta Zgierza.

 Protokołowała

Anna Kowalska

                Protokół sporządziła

              Katarzyna Kołodziejska
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